ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DE ENVELOPES DE DOCUMENTOS E
PROPOSTAS - EDITAL Nº 275/2014 – TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2014
Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, no Centro Administrativo
Amantino Lucindo Montanari, sito Av. 25 de Julho, 202, em Serafina Corrêa-RS, reuniram-se, a
partir das quatorze horas, em sessão pública, os membros da Comissão Permanente de Licitação
do Município, Angélica do Carmo Facco (presidente), Aeane Picolotto e Guilherme Migliavacca,
nomeados pela Portaria n° 1274, de 19 de agosto de 2014, para abrir e processar a licitação
realizada na modalidade de Tomada de Preços nº 027/2014, de que trata o Edital nº 275/2014, que
tem por objeto a contratação de empresa para executar por empreitada global a edificação de
Salão Comunitário no Bairro Santin, Município de Serafina Corrêa, RS, de acordo com as
especificações descritas no item 1.0 do Edital. Abertos os trabalhos, verificou-se a participação das
empresas cadastradas: Construtora LF Ltda, CNPJ nº 10.444.117/0001-18, GB & GB Construções
Ltda, CNPJ nº 09.511.886/0001-02, que não se fizeram presentes, nem representadas. Os
invólucros contendo os documentos de habilitação e proposta financeira foram rubricados pelos
presentes. Em seguida, abriu-se o invólucro contendo os documentos de habilitação, os quais foram
rubricados e examinados e depois integrados ao processo da licitação. Após análise dos
documentos de habilitação, as licitantes encontram-se habilitadas por estar de acordo com as
exigências do edital. Dando continuidade aos trabalhos foram abertos os envelopes nº 02- Proposta
que, rubricadas e examinadas, foram integradas ao processo e, os preços demonstrados a seguir:
Construtora LF Ltda, no valor global de R$ 158.131,50 e GB & GB Construções Ltda, no valor
global de R$ 173.014,66. A Comissão Permanente de Licitação classifica em 1º lugar a empresa
Construtora LF Ltda e desclassifica a empresa GB & GB Construções Ltda por apresentar valor
acima do previsto no item 7.0 do edital. Tendo-se como critério de julgamento para classificação as
especificações do Edital, e que a proposta guarda conformidade com os orçamentos realizados pelo
Departamento de Engenharia. A Comissão Permanente de Licitação, declarou vencedora a
empresa Construtora LF Ltda, no valor global de R$ 158.131,50. Concluídos os trabalhos, a
Comissão determinou a publicação na imprensa oficial, para efeito de intimação e ciência dos
interessados. Encerrado o prazo de recurso, o procedimento licitatório será encaminhado à
Autoridade Superior para homologação e posterior adjudicação. Nada mais requerido nem a tratar,
a sessão foi encerrada e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelos
presentes, ficando desde já os autos com vistas franqueadas aos interessados.
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